
ATA DE PREGÃO Nº. 026/2019 - SRP 

 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 14horas, na Prefeitura Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitações, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio do Município, designados pela portaria nº.718/2019, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação 

realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº.026/2019, destinada ao o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras de 

brinquedos infantis (playgrounds) que deverão ser instalados em praças públicas e escolas municipais de Taquari, conforme especificações técnicas, estimativas 

de aquisição e garantia constantes no Anexo I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO. As empresas MSC PLAYGROUND LTDA – EPP, 

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA – EPP, e ALISSON LUIS ULRICH – EPP participaram desta licitação, por seus 

sócios-gerentes ou representantes legais, que se credenciaram de acordo com o exigido no Edital, apresentando, juntamente com os envelopes contendo as 

propostas e a documentação, restando, portanto, habilitadas a dar lances. 
 

 NOME REGISTRO 

Empresa: MSC PLAYGROUND LTDA – EPP 11.122.005/0001-03 

Representante: Camilo Antônio Lorenzet RG 1018738599 
 

 NOME REGISTRO 

Empresa: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA - EPP 01.481.148/0001-58 

Representante: Adelar Bilha  RG 2.758.114 – SSP/SC 
 

 NOME REGISTRO 

Empresa: ALISSON LUIS ULRICH - EPP 05.607.354/0001-12 

Representante: Leonardo Cristiano Ulrich RG 6061088453 

Juntamente com os envelopes n° 1 Proposta e n° 2 Documentos de habilitação os interessados, por si ou por seus representantes, declaram formalmente na 

presente ata, sob pena de punição, de que cumprem todos os requisitos de habilitação. Abertos os envelopes das propostas, cumpridas as formalidades legais, 

restaram classificadas, a dar lances, as empresas supra. Assim, cada lote solicitado teve o seguinte resultado: 
 

ITEM 01 

Parque em madeira plástica (brinquedo playground), conforme 

especificações técnicas, estimativas de aquisição e garantia constantes 

no Anexo I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

ORÇAMENTO. 

MSC PLAYGROUND 

LTDA – EPP 

ALISSON LUIS 

ULRICH - EPP 

ROTOFABRIL PRODUTOS 

E SERVIÇOS DE 

ROTOMOLDAGEM LTDA - 

EPP 

Valor Proposta (preço unitário) 19.000,00 20.000,00 22.600,00 

1ª rodada  18.620,00 18.247,60 

Sem negociação 17.882,65 - 17.524,99 



3ª rodada 17.174,50  - 

Sem negociação 17.174,50   

 

Encerrada a fase de lances, tendo o representante da empresa vencedora declarado expressamente na presente ata que tem plenas condições de cumprir o 

contrato pelo valor ora cotado, declara-se vencedora do certame a empresa MSC PLAYGROUND LTDA – EPP, com o valor unitário de R$ 17.174,50 

(dezessete mil cento e setenta e quatro reais e cinqüenta centavos). Passou-se, então, à verificação dos documentos exigidos para a habilitação. Após a abertura e 

conferência dos envelopes DOCUMENTO pela PREGOEIRA, e pela EQUIPE DE APOIO, constatou-se que as empresas vencedoras apresentaram todos os 

documentos de acordo com o Edital, restando habilitadas. Registra-se que as empresas participantes do PREGÃO não manifestaram interesse em recorrer acerca 

de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento. Razão pela qual é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito Municipal, com a sugestão de que a 

licitação seja homologada e o seu objeto adjudicado. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada 

pelos representantes das empresas, pregoeiro e equipe de apoio. 

 

 

 
Carlos Henrique da Silva      Lenira Bizarro Vargas       Alessandra Reis da Silveira 

          Pregoeiro         Equipe de Apoio               Equipe de Apoio 
 

 

 

MSC PLAYGROUND LTDA – EPP              ROTOFABRIL PROD.E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA                     EPP ALISSON LUIS ULRICH – EPP 

     Camilo Antônio Lorenzet                           Adelar Bilha         Leonardo Cristiano Ulrich 


	ATA DE PREGÃO Nº. 026/2019 - SRP

